KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING
FEESTAVOND
Zaterdagavond 11 oktober 2014 in zaal/café de Wereld
(voorheen Broer en Zus) Raadhuisstraat 49, Rucphen
Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur

Graag nodigen wij alle liefhebbers van rayon 2
Brabant 2000 met partner uit voor

Prijsuitreiking en huldiging kampioenen
Grote verloting
Afhalen gewonnen prijzen
Bonnenverkoop
Gratis verloting 10 levensmiddelenpakketten

Geachte Sportvrienden,
Na een bewogen vliegseizoen met hoogtepunten en tegenslagen is het
weer zover, want ook dit jaar organiseren wij onze befaamde prijsuitreiking
/ feestavond met uitreiking van de gewonnen prijzen van het midfond,
dagfond, overnacht en jonge duiven spel. Prijzen die u kunt winnen door
deel te nemen aan ons prachtige Blauwe Doffer spel.
Ongekend maar toch werkelijkheid zullen er ook dit jaar, maar liefst
honderd prijzen voor onze klassementen af te halen zijn. En niet de minste,
want als vanouds zullen onze prijzentafels weer gevuld zijn met
levensmiddelenpakketten, tafelgrillen, weerstations, friteuses, duivenfoto’s,
etc.
Op deze avond zullen ook de kampioenen in de bloemetjes worden gezet
en zal er voor een hapje gezorgd worden. Tussendoor is er natuurlijk ook
de gratis verloting van weer tien levensmiddelenpakketten en voor de
dames een prachtig horloge. Verder staat de bonnenverkoop, allen van
zeer sterk spelende liefhebbers en kampioenen, op het programma en is er
één grote verloting.
Een speciaal bedankje voor de verenigingsfunctionarissen en natuurlijk
onze sponsors en begunstigers:

Aannemingsbedrijf A. Reniers, Langeweg
Jan Uijtdehaag, Schijf
Wij hopen weer vele sportvrienden te mogen begroeten en wensen u allen
een prettige avond.
Namens bestuur Fond Union De Blauwe Doffer
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Let op. Liefhebbers wilt u a.u.b. op tijd aanwezig zijn, zodat we deze avond op een
vlotte, maar toch gezellige wijze kunnen invullen.
Opening
Uitreiking Gratis Prijzen Midfond vluchten
Uitreiking Gratis Prijzen Dagfond vluchten
Huldiging Duifkampioenen Dagfond, Overnacht en Fond Jonge duivenvluchten
Huldiging Hokkampioenen Dagfond, Overnacht en Fond Jonge duivenvluchten
Uitreiking F.B.Z. Wisselbeker
Uitreiking Harry Schouenberg Wisselbokaal
Huldiging Duifkampioenen en Hokkampioenen Midfond
Uitreiking Dick Marijnissen bokaal
Verkoop Loten voor de Grote Loterij
Huldiging 1 + 2 + 3 Prijswinnaars Blauwe Doffer Concoursen
Uitreiking Gratis Prijzen Overnacht vluchten
Uitreiking Gratis Prijzen Fond Jonge duivenvluchten
Bonnenverkoop
Uitreiking Klassement Midfondvluchten
Uitreiking Klassementen Dagfondvluchten
Gratis Loterij voor de aanwezige Dames
Uitreiking Klassementen Overnachtvluchten
Uitreiking Klassementen Fond Jonge Duiven
Verloting van 10 Gratis Levensmiddelenpakketten onder de aanwezigen
Trekking Grote Loterij
Let op, er kunnen verschuivingen komen in de volgorde van uitreikingen.
Liefhebbers die een prijs gewonnen hebben moeten hun prijs afhalen of laten afhalen.
Na de sluiting van de prijsuitreiking worden er geen prijzen meer uitgegeven.

Gratis prijzen midfondvluchten
Creil 24-5

Souppes sur Loinge 31-5

Sens 7-6

Creil 14-6 (na reclame)
25
50
150
204

Marijnissen Lindeloof
F. Damen en ZN
R. Schoep & Zn
A. Ros

Sens 21-6

Creil 28-6

3-3323544
3-3315052
3-1330163
2-1726171

KOFFIEAPPARAAT
HAMMETJE
LEVENSMIDDELENPAKKET
Zak Duivenvoer

Gratis prijzen dagfondvluchten
Bourges 24-5

Argenton 7-6

La Souterraine 21-6

Bourges 19-7

Overzicht van de kampioenschappen & bokalen
Duifkampioenschap (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19900358 A. v.d. Luytgaarden
2 19900382 J. van Brenkelen
3 19680786 A.M.J.M. Vissenberg
4 19189369 F. Damen & Zoon
5 19310310 P. van Kastel

Fond Union de Blauwe Doffer eendaags fond
Plaats
Ringnr
Prijzen Punten
Zevenbergen
12-3230588
4 3365,1
Zevenbergschenhoek13-1322927
4 3265,8
Bosschenhoofd
12-1738706
4 3244,5
Langeweg
13-3337206
4 3206,8
Hoeven
11-3024557
4 3126,2

Kampioenschap NPO (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19180742 M. van Zundert
2 19630176 J Antonissen
3 19189369 F. Damen & Zn
4 19900358 A. v.d. Luytgaarden
5 19189164 Reniers & Muijsenberg

Fond Union de Blauwe Doffer eendaags fond
Plaats
Punten
Etten-Leur
6694,3
Rucphen
6560,2
Langeweg
6480
Zevenbergen
6243,5
Langeweg
6037,3

Duifkampioenschap (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19900552 L. Pruijsen
2 19319050 Comb de Pijper
3 19601545 D. Snoeren
4 19680085 R. v.d. Brink
5 19320534 L. van Baren

Fond Union de Blauwe Doffer overnacht fond
Plaats
Ringnr
Prijzen Punten
Moerdijk
10-3039409
2 1957,5
Hoeven
11-3032038
2 1947,1
Roosendaal
08-3823811
2
1909
Oud-Gastel
13-3350548
2 1837,3
Klundert
07-1927157
2 1813,6

Kampioenschap NPO (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19719010 G. Kouters & Zn
2 19980489 C. van Aert
3 19320534 L. van Baren
4 19630176 J. Antonissen
5 19710029 Th de Jong

Fond Union de Blauwe Doffer overnacht fond
Plaats
Punten
Noordhoek
6208,2
Achtmaal
5817
Klundert
5630,6
Rucphen
5416,1
Noordhoek
5261,8

Duifkampioenschap (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19640889 M. Antonissen
2 19659296 Comb van Rijen
3 19319114 Embregts-Theunis
4 19189369 F Damen & Zn
5 19649042 Comb Oomen

Fond Union de Blauwe Doffer jonge fond
Plaats
Ringnr
Prijzen Punten
Sprundel
14-3427958
4 3517,3
Hoeven
14-1162712
4 3476,3
Hoeven
14-3422576
4
3353
Langeweg
14-3420707
4 3191,2
Sprundel
14-1160804
4 3165,2

Kampioenschap NPO (4 vl.)
Pos NPO nr
Naam
1 19640089 M. Antonissen
2 19319914 Embregts-Theunis
3 19680786 A.M.J.M Vissenberg
4 19550744 John van Dongen
5 19980471 C.P.M. van den Broek

Fond Union de Blauwe Doffer jonge fond
Plaats
Punten
Rucphen
6635,1
Hoeven
6137,3
Bosschenhoofd
6016,8
Roosendaal
5861,2
Achtmaal
5721,8

FBZ wisselbokaal 2014
M. Antonissen Sprundel
NL14-3427958 4 prijzen

Harry Schouenberg wisselbokaal 2014
J Veeken 19710304 3202,60

Overzicht van de kampioenschappen, prijzen & bokalen Midfond
Kampioenschap midfond
Pos NPO nr
Naam
1 19319114 Embregts-Theunis
2 19180785 Jos Wevers
3 19609417 Haperen-Wezenbeek
4 19530666 S.C.A. Bals
5 19320950 K. Leyten

NPO (6 vl.)
Plaats
Hoeven
Langeweg
Roosendaal
Wouwse Plantage
Klundert

Punten
10034,9
9762,1
9549,4
9379,7
9370,7

Duifkampioenschap midfond (6 vl.)
Pos NPO nr
Naam
Plaats
1 19320950 K. Leyten
Klundert
2 19609417 Haperen-Wezenbeek
Roosendaal
3 19609417 Haperen-Wezenbeek
Roosendaal
4 19980314 J. van Hooijdonk
Achtmaal
5 19530666 S.C.A. Bals
Wouwse Plantage

Ringnr
Prijzen Punten
13-3317004
6 4948,5
12-1724697
5 4528,5
10-1803790
5 4485,3
13-3328033
5 4437,5
13-1339029
5 4380,5

D Marijnissen wisselbokaal 2013
19980314 J van Hooijdonk Achtmaal 4437,50

Levensmiddelenpakketten
Creil 24-5
Souppes sur Loinge 31-5
Sens 7-6
Creil 14-6
Sens 21-6
Creil 28-6

Comb. Saman & Zoon St. Willebrord
M. Antonissen Sprundel
Haperen-Wezenbeek Roosendaal
K. Leyten Klundert
Embregts-Theunis Hoeven
W. van Peer St. Willebrord

Huldiging 1 + 2 + 3 Prijswinnaars
Bourges 3106 duiven

Argenton 2168 duiven

La Souterraine 1471 duiven

Bourges 974 duiven

St Vincent 679 duiven

Bordeaux 897 duiven

Dax 454 duiven

Bergerac 961 duiven

Nanteuil le Haudouin 4973 duiven

Sens 4321 duiven

Gien 2505 duiven

Creil 1281 duiven

Midfondvluchten 1e prijswinnaars
Vlucht
Sens
Sens
Souppes sur Loinge
Creil
Creil
Creil

Winnaar
S.C.A. Bals
L. van de Buijs
G. de Nijs
A. Zuidhof
H.A. Gijzen
Comb. Saman & Zoon

Plaats
Wouwse Plantage
Oudenbosch
Rucphen
Roosendaal
St Willebrord
St Willebrord

Ringnummer
13-1338983
11-1848537
13-6141094
12-1724095
10-1808907
11-3031899

Gratis Prijzen Overnacht vluchten
St Vincent 15-6

Bordeaux 21-6

Dax 27-7

Bergerac 2-8

Gratis Prijzen Fond jonge duiven vluchten
Nanteuil le Haudouin 23-8

Sens 30-8

Gien 13-9

Creil 19-9

Bonnenverkoop 2014
Dit jaar vindt er tevens weer een spectaculaire bonnenverkoop plaats
tijdens de feestavond. Wilt u alvast lezen wat voor spectaculaire
schenkingen er zijn en wellicht een bod plaatsen, vanaf 4 oktober kunt u
bieden via onze website: www.deblauwedoffer.nl
Hieronder een beschrijving van de bonnen van de schenkers. De
startbiedingen zijn 30 euro, waarbij er met 10 euro omhoog wordt gegaan.
Marijnissen Lindeloof (St Willebrord)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. Wat Dick en Christ dit jaar hebben
laten zien vanaf de vitesse tot aan de jonge duiven is fenomenaal. Bijna
wekelijks zaten ze bij de eerste 10 duiven in de Blauwe Doffer. Veel duiven
1 op 100 en hoge prijspercentages. Zie ook www.dickmarijnissen.nl
Het klapstuk met de oude duiven was wel de overwinning in Brabant 2000
op de loodzware La Souterraine met postduivenweer, waarbij “de Vlieger”
ook nog de snelste was van alle dagfondduiven die dag. Bij de jonge
duiven ging het ook als een trein met hoge prijspercentages, waarbij de
overwinning in Brabant 2000 op Morlincourt tegen 20.248 duiven wel een
mooie kroon is op het spel met de jonge duiven. Probeer het maar eens na
te doen 2x de eerste pakken in Brabant 2000 op een seizoen.
Wordt u de volgende die met een nazaat van Dick vroeg gaat vliegen?
Ries Rommens (Etten Leur)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. Ries is de steun en toeverlaat als
het gaat om elektronisch constateren in PV de Eendracht. Nooit is iets
teveel voor hem en fijn dat zijn duiven hem bijna jaarlijks belonen met
teletekstnoteringen of overwinningen in de Blauwe Doffer.
Dit jaar haalde Ries uit op Argenton met zijn Isa die niet alleen de snelste
was in de Blauwe Doffer, maar ook nog eens de 1e vloog in Brabant 2000
tegen 6.763 duiven.
Voor wie deze mooie schenking van Ries?
S.C.A. Bals (Wouwse Plantage)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. Stef is binnen de “grijze
mannenwereld van duivenmelkers” een jonkie. Maar wel één met grootse
daden! Hij won dit jaar de 1e van Sens in de Blauwe Doffer tegen 2182
duiven, maar tevens ook de 1e in B2000 tegen 8503 duiven.

De doffer die dit klaarde heet “De Huijsmans”. En dit is meteen de link naar
Maarten Huijsmans waar Stef kind aan huis is. Hij krijgt van Maarten wat
hij wil hebben en zo verhuizen er elk jaar weer een aantal kweekduiven
naar Wouw. Maar er zitten meer goeden, want zijn 029 werd ook 5e
duifkampioen in de Blauwe Doffer.
Voor wie deze kans op iets snels voor de midfond?
L. Roks (Standdaarbuiten)
Schenkt een jong voor 2015, dat je mag uitzoeken uit de kwekers. Dit
kenmerkt Leon dan ook. “We zijn nog maar met zo weinig mensen, dan
moet je het spel van de Blauwe Doffer toch omarmen en iets goeds
schenken”, aldus Leon.
En dat hij iets goeds heeft bewees hij dit jaar weer. Zowel van Bordeaux
(tegen 897 duiven) als van Dax (tegen 454 duiven) vloog hij de 1e prijs in
de Blauwe Doffer. Een klasse apart. Jammer dat hij op de laatste vluchten
zijn getekenden niet pakte, want anders stond hij op het hoogste schavot
van alle podia.
Wie wil iets uit gaan zoeken uit de kwekers van Leon?
M. van Loon (Roosendaal)
Schenkt een bon voor een jonge duif 2015 in overleg. Al meerdere jaren is
de heer van Loon de te kloppen man op de overnachtvluchten. Elk jaar
staat hij bij de kampioenen van de RCC en ook dit jaar vliegt hij weer een
1e in de Blauwe Doffer van St Vincent.
Voor wie deze kans op versterking van één van de beste overnachthokken
van Roosendaal? En daar zitten goeden!
Geert Kouters & Zn (Noordhoek)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. Het super fondhok, dat zondermeer
tot één de beste overnachthokken van Nederland behoort.
Wat moet je nog vertellen over de Familie Kouters die elk jaar het uiterste
uit hun duiven halen. De kweekstallen puilen uit met duiven die meerdere
malen in de eerste 100 nationaal hebben gevlogen of zelfs nationale en
b2000 overwinnaars. Dit jaar behaalden ze wederom het 1e
hokkampioenschap overnacht in de Blauwe Doffer. Tel hierbij de vroege
duiven mooie series op en het seizoen is wederom geslaagd!
Deze schenking van Geert en Anton is ten zeerste aanbevolen.

F. Damen & ZN (Langeweg)
Schenken een koppel eieren 2015 in overleg. Frans en Jordi zijn altijd op
zoek om de prestaties nog verder te verbeteren. Ze schrijven over de
hoogtepunten, maar ook over de fouten die ze hebben gemaakt op
www.damenduiven.nl.
Dit jaar kwam de vorm niet echt op de oude duiven, maar desondanks
werden ze nog 3e hokkampioen en 4e, 9e en 15e duifkampioen dagfond in
de Blauwe Doffer. Met de jonge werd de overwinning binnengehaald op St
Quentin in de Blauwe Doffer tegen 6192 duiven en uiteindelijk de 4e
duifkampioen fond jong in de Blauwe Doffer.
Voor wie dit koppel eieren? Comb. Robbeson won dit jaar met een bon de
2e prijs van Nanteuil in de Blauwe Doffer en de duif die Comb. Oomen vorig
jaar kocht op de feestavond gaf dit jaar de 1e asduif jong.
Haperen Wezenbeek (Roosendaal)
Schenken een bon in overleg voor 2015. Deze combinatie uit Roosendaal
staat bekend om hun snelle duiven op de midfond en dagfond. Al heel wat
jaren behoren ze tot de kampioenen en ook dit jaar waren ze weer de te
kloppen mannen.
Dit jaar hebben ze zowel de 2e als 3e asduif midfond in de Blauwe Doffer en
zijn ze 3e hokkampioen midfond geworden. Maar dat dat basis nog veel
breder is laten de kampioenschappen in de RCC zien. Daar hebben ze 6
duiven bij de eerste 14 asduiven op de midfond!!!
Voor de Blauwe Doffer een pracht schenking uit de beste lijnen. Voor wie
deze kans om een topper te bemachtigen????
M. Rommers (Roosendaal)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. “De Roosendaalse Beute” was dit
jaar de te kloppen man in de RCC met veel vroege duiven. Al zijn mooie
uitslagen zijn op https://www.facebook.com/Tinus.Rommers terug te
vinden.
Maar hier toch wat hoogtepunten, want zijn Red Devil vloog de 1e van
Quievrain in de Blauwe Doffer (4 min los) en snelste van 28.275 duiven en
werd tevens 1e duifkampioen vitesse in B2000. Zijn zoon de Red Buster
vloog ook 7 min los en wel van NPO Bourges tegen 9.923 duiven.
Een prachtprestatie van Tiny, die voor de Blauwe Doffer ook iets moois in
petto heeft. Voor wie een vooruitvlieger????

Comb. Saman & Zoon (St Willebrord)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. Wat Frank en zijn vader elk jaar
weer bij de oude en jonge duiven laten zien grenst aan het onmogelijke.
De afgelopen jaren hebben ze al meer dan 30 teletekstvermeldingen
behaald en vele 1e prijzen in het sterke W&O spel.
En dit jaar hebben ze ook bijna elk kampioenschap te pakken in St
Willebrord en W&O op hun favoriete disciplines. Ongelofelijk hoe vaak ze
ertussen staan, kijk maar eens op http://www.depostduifstwillebrord.nl/kampioen/
Met de oude duiven was het hun 899 die op Creil de 1e vloog in de Blauwe
Doffer tegen 3916 duiven en tevens de 2e in B2000 tegen 15.909 duiven.
Maar dat was niet de enige kopprijs van de 899, deze werd namelijk ook
nog 1e asduif in de Postduif. En of het nog niet op kon, ze waren ook nog
de snelste op de enige Derby vlucht vanuit Gien, waar ze met de 367 de 1e
prijs wonnen tegen 2.505 duiven en tevens de 7e Nationaal met een
teletekst notering!!!
Een bon waarmee u de garantie tot succes in handen hebt. Wie is de
gelukkige die de bon bemachtigd?
Embregts-Theunis (Hoeven)
Schenken een koppel eieren 2015 in overleg. De fanatieke Peter heeft dit
jaar weer huis gehouden met 7 eerste prijzen in de CC, 4 x teletext en 2 x
de snelste in de afdeling. Velen zouden er voor tekenen, maar Peter is niet
snel tevreden en wil altijd nog beter. Lees er meer over op
http://www.embregts-theunis.com/
Dit kenmerkt hem en zijn prestaties, waarbij hij dit jaar in de Blauwe Doffer
1e hokkampioen midfond voor zich opeist en tevens 2e hokkampioen fond
jong en 3e asduif fond jong, waarbij hij 5 asduiven bij de eerste 14 heeft
staan. Tel daarbij het 1e hokkampioenschap jonge duiven in B2000 erbij op
en je mag spreken van een heel geslaagd seizoen!!!
Voor wie deze kans om bij de specialist iets goeds te bemachtigen? Je
krijgt er 2 voor de prijs van 1!!
M. Antonissen (Sprundel)
Schenkt een bon in overleg voor 2015. De laatste bon is van een man uit
Sprundel die al jaren de persoon is om rekening mee te houden op de
vitesse, midfond, dagfond, overnacht en natour vluchten. Elk jaar weet hij
wel een aantal vroege duiven weg te kapen en heeft hij duifkampioenen.

Dit jaar gaat de FBZ beker voor de duif met de meeste punten ook naar
Sprundel. De 958 wist op 4 vluchten de meeste punten te vergaren en
werd temidden van alle jonge duiven specialisten 1e asduif in de Blauwe
Doffer. Maar dat Rien er meer heeft dan 1 bewijst hij ook wel met het 1e
hokkampioenschap fond jong dat ook naar Sprundel gaat.
Voor wie een klasse duif van de man die op alle disciplines uit kan halen???

Klassementen midfondvluchten
2 van de bovenste 3

Snelste eerste 5 getekenden

Klassementen dagfondvluchten
Eerstgetekende

3 van de bovenste 5

Snelste 4 eerste in de klok

Uitreiking Klassementen Overnachtvluchten
Eerstgetekende

3 van de bovenste 5

Snelste 4 eerste in de klok

Uitreiking Klassementen Fond Jonge Duiven
Eerstgetekende

3 van de bovenste 5

Snelste 4 eerste in de klok

